SPH-praktijk Korthout
Voor sociaal pedagogische hulpverlening en
persoonlijkheidsontwikkeling.
Visie

Levenscoach Jos. J.A.M. Korthout bsw. sr. prof. social werk.
Jos helpt mensen te worden, zoals ze zélf willen zijn.
Doelgroep
Bij Jos kunnen volwassenen en jongeren terecht,
die kampen met kortdurende, lichte problemen.
Maar eveneens mensen die lijden onder langdurige, ernstige psychosociale klachten.
Iedereen kampt wel eens met zingevings-vragen als:
- Waar kom ik vandaan?
- Hoe ben ik geworden tot wat ik ben?
- Wat doe ik hier op aarde?
- Waar sta ik vandaag?
- Waar gaat het naartoe?
- Wat voor invloed heb ik daarop?

Een hulpvraag kan voortkomen uit geboorte, ongelukken, verlies van baan, relatie, werk,
of andere belangrijke levensgebeurtenissen of kwalijke omstandigheden.
Mensen vertonen soms een onvermogen tot genieten.
Sommigen lijden aan verlegenheid, contactstoornis of burn-out.
Anderen hebben te kampen met hechtingsproblemen, wanen, angsten, agressie,
persoonlijkheidsstoornissen, verslavingen en andere psychiatrische problemen.

Aanbod
Als HBO-plus opgeleide therapeut met brede en diepe ervaring biedt Jos zijn cliënt respect,
geduld en een luisterend oor.
Hij veroordeelt niet en helpt het probleem te analyseren.
Hij biedt bemoediging, ondersteuning en bevordert het ontwikkelingsproces
in de door de cliënt gewenste richting.

- Jos treedt op als mediator bij conflicten op de werkvloer, met instanties, buren,
of binnen verenigingen en stichtingen.
- Jos biedt zakelijke en inspirerende begeleiding bij teamontwikkeling,
middels organisatie opstellingen of themabijeenkomsten.
- Jos organiseert familieopstellingen en meditatieve activiteiten.
Hij stimuleert de deelnemers meer bewust te worden van hun eigenwaarde
en hun inbedding in natuur en samenleving.
- Jos verzorgt voordrachten en rondleidingen op gebied van cultuur, historie, vestingbouw,
waterhuishouding, scheepvaart en politieke vraagstukken.
- Jos coördineert de intervisie-sessies van Zorgcollectief Altena.
- Jos is actief lid van

Werkwijze
- Individuele persoonlijke gesprekken.
- Inzet van therapeutische technieken.
- Groepsgesprekken.
Er kunnen meerdere gesprekken of therapieën afgesproken worden of langdurige ambulante
begeleiding. Indien nodig kan multidisciplinaire hulp ingeroepen worden van een psychiater
of andere ggz-professionals.
- Symbolische- en meditatieve mogelijkheden, binnen en buiten.
De gesprekken vinden plaats bij U thuis, in gespreksruimte de Rijkswalvis” op Rijkswal 3 in
vesting Woudrichem' of op een neutrale locatie, eventueel in de vrije natuur of langs de
rivier. In sommige gevallen kan de dienstverlening vergoed worden vanuit een
persoonsgebonden budget of door de werkgever.

Contactgegevens
SPH-praktijk Korthout, korthouthulp.nl, j.a.m.korthout@planet.nl, facebook.com/jos.korthout
Landpoortstraat 29, 4285 AR Woudrichem, tel. 0183 - 30 29 31,

mobiel: 06 - 28 47 19 93

Gespreksruimte “de Rijkswalvis”, bij Abc&m op Rijkswal 3 in Woudrichem.

Loop maar een eindje met me mee

